
Stanovy SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z. s. 

 

Článek I. 

Základní ustanovení  

1. SPOLEK RODIČŮ BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z. s.   
(dále jen „Spolek“) je dobrovolným spolkem 
rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ 
Frýdecká 37, Havířov – Bludovice, konkrétně ZŠ 
Frýdecká 37 a MŠ Frýdecká 39 (dále jen „školy") 
a dalších fyzických i právnických osob (dále jen 
„rodiče“) ve smyslu § 214 – 302 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
2. Spolek používá název „SPOLEK RODIČŮ 
BLUDOVICKÉ ŠKOLY, z. s.“, (dále jen „Spolek“), 
zkráceně SRBŠ. 
3. Sídlem spolku je sídlo základní školy: 
Frýdecká 37, Havířov – Bludovice, 736 01 
4. Spolek je nezávislý na politických stranách, 
orgánech státní správy i samosprávy a jiných    

organizací, včetně náboženských.  

5. Spolek je právnickou osobou ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku.  
 

Článek II 
Činnost a cíle Spolku 

 
o respektování práv, potřeb a zájmů dětí, 
o koordinace a sjednocování výchovného 
působení rodiny a školy, 
o podpora materiálních podmínek školy, 
o podpora zájmové činnosti ve škole, 
o podpora aktivní spolupráce rodičů a jejich 
zapojení do života školy, 
o pořádá akce sportovního, společenského 
nebo kulturního charakteru, 
o získává finanční a materiální prostředky i 
jiná aktiva na svou činnost, 
o finanční prostředky získává Spolek zejména: 
svou činností, od sponzorů a dárců, formou 
dotací a grantů. 
 

Článek III 
Členství 

1. Individuálním členem Spolku se může stát 
každý občan starší 18 let, který souhlasí se 
stanovami Spolku a jeho činností. 
2. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na 
každé činnosti Spolku, účastnit se Členských 
schůzí Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, 
vznášet své názory, náměty, připomínky a 
osobně se účastnit projednávání svých návrhů. 

3.  Členství vzniká zápisem zájemce o členství 
do registru členů Spolku. Registr členů Spolku,  
jakož i přehled o zaplacených členských 
příspěvcích, vede pokladník. Registr členů není 
zveřejňován.  Zájem o členství lze projevit 
písemnou přihláškou, popř. ústně. Provedení 
zápisu do registru členů spolku je vázáno na 
podmínku zaplacení členského příspěvku. 
4. Členství ve Spolku zaniká: 
o ukončením školní docházky žáka na škole 
pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, 
ledaže by tento člen požádal o zachování 
členství. 
o doručením žádosti o skončení členství Radě 
rodičů. 
o vyloučením ze Spolku pro nezaplacení 
členského příspěvku (po opakované výzvě k 
zaplacení) 
nebo pro jiné závažné porušení Stanov. O 
vyloučení člena rozhoduje Členská schůze. 
5.  Člen Spolku je povinen dodržovat Stanovy 
Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku a zaplatit  
ve stanovené lhůtě členský příspěvek. 
6. Je-li člen Spolku rodičem více dětí 
navštěvujících školu či školku, platí jen jeden 
 členský příspěvek. 
 

Článek IV 
Organizační struktura 

Orgány Spolku jsou Členská schůze Spolku a 
Rada Spolku. Rozhodným obdobím pro činnost 
Spolku je školní rok (od 1. září do 31. srpna).  
Orgány Spolku slouží výhradně členům Spolku.  
 
1. Členská schůze Spolku 
 
1.1 Členská schůze je shromážděním členů 
Spolku, je jeho nejvyšším orgánem a je svolávána 
statutárním orgánem dle jeho potřeb, avšak 
nejméně jednou ročně. Dále je svolána 
v případě, že o to statutární orgán požádá 
nejméně jedna třetina členů Spolku, a to 
nejpozději v období dvou měsíců od vznesení 
požadavku.  

1.2 Členská schůze může být v odůvodněných 
případech svolána korespondenční formou. 
Podrobnosti řeší jednací řád Členské schůze. 

1.3 Oznámení o konání Členské schůze zveřejní 
statutární orgán na webových stránkách školy 
nejméně 14 dní před jejím konáním, vyvěšením 
na veřejné vývěsce školy. 

1.4 Členské schůzi předsedá člen statutárního 
orgánu nebo ten, kdo ji svolal, pokud Členská 
schůze nerozhodla jinak. 



1.5   Členská schůze je schopná usnášet se, je-li 
přítomná alespoň nadpoloviční většina členů 
Spolku. Pokud není ve stanovenou dobu Členská 
schůze schopná usnášení, koná se náhradní  
zasedání Členské schůze dle § 257 občanského 
zákoníku (musí být uskutečněno nejpozději do 6 
týdnů od původního termínu, vyhlašuje ji 
statutární orgán). Taková Členská schůze však 
může rozhodovat pouze o bodech programu 
uvedených v  programu řádně svolané Členské 
schůze a je schopna se usnášet při účasti 
libovolného počtu členů. 
1.6       Členská schůze přijímá svá rozhodnutí 
hlasováním jednotlivých členů, které může být 
jak tajné, tak veřejné podle vůle většiny 
přítomných členů. Usnesení jsou platná 
schválením nadpoloviční většinou přítomných 
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Spolku. Pouze  pro změnu stanov  musí 
hlasovat minimálně dvě třetiny přítomných 
členů. 
1.7        Členská schůze plní zejména tyto úkoly: 
o schvaluje stanovy a jejich změny, 
o volí a odvolává statutární orgán, 
o schvaluje jednací a volební řád, 
o kontroluje a schvaluje hospodaření, 
o schvaluje výši ročních příspěvků, 
o může změnit nebo zrušit rozhodnutí 
statutárního orgánu Spolku, 
o rozhoduje o dalších záležitostech v rámci 
Spolku, které si vyhradí. 
 
2. Rada Spolku 
2.1 Rada spolku je výkonným orgánem Spolku 
v době mezi zasedáními Členské schůze. Její 
usnesení a opatření jsou závazná pro všechny 
členy Spolku.  
2.2 Jednání rady svolává Předseda Spolku 
nejméně jednou za pololetí. K jednání mohou 
být přizvání i další členové Spolku, případně 
zástupci ZŠ a MŠ.  
2.3 Jednání může probíhat i korespondenčně 
včetně elektronické formy. 
2.4 Rada Spolku je volena Členskou schůzí na 
období pěti let nebo do doby příští volební 
Členské schůze a má zpravidla 3 členy. Je to 
předseda, místopředseda a pokladník.  
2.5 Rada může mít ještě další členy, jejichž 
počet může být maximálně 5. 
2.6  V případě odstoupení členů Rady Spolku a v 
případě, že se počet jejích členů nesnížil pod 
polovinu, může tento statutární orgán kooptovat 
náhradní členy až do období konání příští 
Členské schůze. 
2.7  Rada Spolku rozhoduje o příslušných 
záležitostech převahou nadpoloviční většiny 

hlasů a v případě rovnosti hlasů převažuje hlas 
předsedy. Je odpovědná Členské schůzi. 

2.8  Rada Spolku plní zejména tyto úkoly: 
o svolává Členskou schůzi, 
o volí ze svého středu předsedu, 
místopředsedu a pokladníka, 
o schází se dle potřeby, avšak minimálně 
jednou za pololetí, 
o rozhoduje o přijetí a vyloučení členů dle 
Stanov, 
o vede registr členů a databázi kontaktů, 
o stanovuje zásady a způsob hospodaření 
s prostředky Spolku, 
o vede účetnictví Spolku, hospodaří 
s majetkem a spravuje aktiva Spolku, 
o připravuje zprávu o činnosti a hospodaření 
za minulé období pro Členskou schůzi, 
o určuje způsob práce Spolku a plní úkoly 
uložené Členskou schůzí, 
o projednává návrhy, podněty a stížnosti 
členů Spolku na nejbližší schůzi. 
2.9 Členové Rady 

2.9.1 Předseda Spolku  

         Předseda Spolku je statutárním orgánem 
spolku a jedná samostatně. 

  Předseda má tyto pravomoci a povinnosti: 

a) jmenuje místopředsedu a pokladníka pokud 
je nezvolí Rada Spolku, má dispoziční právo 
k bankovnímu účtu, a v případě rovnosti hlasů má 
rozhodující hlas, 

b) má podpisové právo a zastupuje Spolek 
navenek, 

c) organizuje a koordinuje činnost Rady 
Spolku, 

d) je oprávněn jménem Spolku k veškerým 
právním úkonům vůči třetím osobám, 

e) předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti 
Rady Spolku za uplynulé období, 

f) svolává jednání Rady Spolku, 

g) odpovídá Členské schůzí za plnění usnesení 
Členské schůze, 

h) podepisuje usnesení Rady Spolku a Členské 
schůze, 

i) předseda může být ve své funkci 
zastupován místopředsedou či jiným členem Rady 
Spolku. 

2.9.2 Místopředseda 

a) Místopředseda má dispoziční právo k 
bankovnímu účtu. 

b) Zastupuje předsedu z jeho pověření, nebo 
když předseda nemůže vykonávat svoji funkci, a to 
včetně práva rozhodujícího hlasu podle bodu 2.9.1 i) 

 

 



2.9.3  Pokladník   

a) Pokladník má dispoziční právo 
k bankovnímu účtu. 

b) Vede pokladnu a účetnictví. 

 

Článek V. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek získává finanční a materiální prostředky 
potřebné pro svou činnost především z členských 
příspěvků schválených Členskou schůzí pro příslušný 
rok. Dalšími zdroji příjmů mohou být prostředky 
získané z akcí pořádaných Spolkem vyplývajících 
z činnosti dle stanov, dále z darů a dotací, grantů 
a výnosů z případného majetku. 
2. Spolek je neziskovou organizací a prostředky, 
kterými disponuje, používá výhradně ke své činnosti  
vyplývající ze stanov Spolku. Hospodaření Spolku se 
řídí obecně závaznými právními předpisy,   
Stanovami a ostatními interními předpisy Spolku. 
 
3.  Dispoziční právo k finančním prostředkům 
v hotovosti i na bankovních účtech má předseda, 
místopředseda i pokladník Rady Spolku. V případě 
změny jednotlivých členů Rady s dispozičními právy 
jsou povinni odstupující předat všechny náležitosti a 
informace nově nastupujícím a ti zajistí neprodleně 
změnu přístupových hesel. 
 
4. Zpráva o hospodaření bude statutárním orgánem 
předložena jednou ročně Členské schůzi. 
 
5. Jednotliví členové Spolku neodpovídají za závazky 
Spolku. 
 
6. V případě ukončení činnosti Spolku budou 
finanční a materiální prostředky a další aktiva 
převedeny do majetku ZŠ a MŠ Frýdecká, případně 
jinému spolku mající podobné cíle nebo působícího 
ve stejné oblasti. O způsobu rozhodne Členská 
schůze. 
 
 

Článek VI. 
 Zánik Spolku 

 
Spolek může, kromě jeho zrušení ve smyslu zákona, 
zaniknout též v případě dobrovolného ukončení 
činnosti nebo přeměnou (zejména fúzí s jiným 
subjektem), pokud alespoň minimální počet členů 
Spolku nutný pro jeho existenci neprojeví vůli 
v činnosti pokračovat. Takový zánik spolku může být 
schválen pouze jednomyslným rozhodnutím Členské 
schůze. 
 
 
 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a 
orgány Spolku. 
2.  Stanovy nabývají platnosti dnem schválení 
Členskou schůzí a plně nahrazují Stanovy sdružení ze 
dne 16.10.1991. 
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u 

příslušného rejstříkového soudu. 
4. Dojde-li mezi členy Spolku ke sporu o výklad 

některého ustanovení těchto Stanov, je k jeho 
výkladu oprávněna Členská schůze.  

5. Změny a doplňky Stanov Spolku provádí pouze 
Členská schůze  

6. Záležitosti neupravené Stanovami se řídí obecně 
platnými právními předpisy.  

 

Zpracoval: Ivana Sobolová 

Telefon: 604 286 310 

Email: ivana.sobolova@zamecek.net 
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